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Brasília, 10 de junho de 2022 

 

 
Ofício PR 179/2022 
 
 

A Sua Senhoria o Senhor 
Julio Cesar Vieira Gomes 
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil  
Brasília/DF 

 

 

 Senhor Secretário,  

 
 A direção do Sindifisco Nacional, considerando os princípios elencados no art. 
2º de seu Estatuto, em especial seu inciso XIV (defesa do estado democrático de 
direito e do interesse público), bem como os objetivos da entidade, com destaque 
para o art. 3º, XI (defender as atribuições, as prerrogativas e a autonomia do 
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, bem como a atividade de fiscalização 
tributária, aduaneira e previdenciária, inclusive complementar e de regimes próprios, 
podendo, inclusive, representar junto ao Ministério Público e, se for o caso, ingressar 
na Justiça contra leis ou normas infralegais), utiliza-se do presente para tratar dos 
reflexos do julgamento da exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição 
para o PIS/Pasep e Cofins com a Administração da Receita Federal do Brasil, 
explanando e solicitando o que se segue. 
 
 Em análise da decisão do STF no RE nº 574.706/PR, embargos da PGFN e 
decisão nos Embargos no mesmo RE, bem como dos Pareceres emitidos pela 
PGFN nºs 12.943 e 14.483, entendemos que existem pontos a serem 
aprofundados e esclarecimentos a serem prestados pela Administração 
Tributária da RFB e pela PGFN, em prol da correta aplicação das decisões do 
STF e das prerrogativas e atribuições legais dos Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil. 
 
 Em apertada síntese, o estudo anexo demonstra que a PGFN chegou a 
uma conclusão equivocada nos pareceres nºs 12.943 e 14.483. Segundo sua 
interpretação, de acordo com a decisão do STF, o ICMS deveria ser excluído 
apenas do faturamento da empresa quando do cálculo das contribuições devidas, 
porém deveria ser mantido no custo do bem adquirido nos casos de apuração de 
crédito das contribuições para o PIS e a Cofins, na forma de apuração não 
cumulativa. 
 
 Dentre outros motivos, fundamenta sua conclusão no fato de que a decisão 
do STF não teria tratado do assunto e, sendo assim, a Fazenda Nacional não teria 
permissão para excluir o ICMS da base de cálculo do crédito das contribuições não 
cumulativas. No decorrer do estudo evidenciamos que tal conclusão é equivocada, 
tendo em vista que o STF se pronunciou também sobre esse ponto. 
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 Apesar de ter alegado que o STF não tratou da exclusão do ICMS do cálculo 
dos créditos, estabelece que o seu parecer seja vinculante para os Auditores-
Fiscais.  
 
 Contudo, aqui também não pode prosperar a tese da PGFN, tendo em vista 
que seus pareceres só podem ser vinculantes se embasados em uma decisão 
judicial. Se a própria PGFN alega que a decisão do STF não tratou do tema, não 
poderia o seu parecer ser vinculante nesse ponto. Frise-se que essa posição 
também não encontra embasamento na decisão do STF, pois ela dispôs sim sobre a 
exclusão do ICMS da base de cálculo do crédito de PIS e de Cofins não 
cumulativos, no sentido inverso ao defendido pela PGFN. 
 
 Por todo o exposto, lembrando ainda que há outros pontos que deixamos de 
tratar, mas que podem ser debatidos, tais argumentos devem ser levados em 
consideração em prol da correta aplicação das decisões do STF, da Lei nº 
10.522/2001 e das prerrogativas e atribuições legais dos Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil (cuja defesa é razão precípua deste sindicato), motivo 
pelo qual solicitamos que seja realizado um amplo debate sobre o assunto com a 
administração da Receita Federal (com presença necessária da Cosit), PGFN, 
Sindifisco Nacional e Auditores-Fiscais, para que a sociedade não seja prejudicada 
(trata-se enfim da “tese do século”) com interpretações equivocadas e desalinhadas 
com o ordenamento jurídico pátrio e com a decisão do STF, trazendo um prejuízo 
financeiro extremamente relevante aos cofres públicos e à segurança jurídica. 
 
 Requer-se, portanto, para que o tema seja adequadamente tratado, que seja 
agendada, com urgência, uma reunião entre a administração da Receita Federal e o 
Sindifisco Nacional. 
 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 

 
Isac Moreno Falcão Santos 

Presidente 

 


